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Milí naši čitatelia,
dovoľte mi, aby som Vás pozdravila aj prostredníctvom písomnej formy
v našom časopise.
Som rada, že sa nám podarilo poraziť chorobu, ktorá nás pred 3 mesiacmi
navštívila. Pevne verím, že situácia sa začne zlepšovať s prichádzajúcou jarou,
nech vás prvé jarné lúče a štebot vtákov sprevádza na prechádzkach v našej
záhrade.
Všetkých vás pozdravujem a želám vám pevné zdravie s krásnymi jarnými
dňami, už snáď plnými lúčov slnka.
Oľga Jarošová – riaditeľka DS ARCHA
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Ján Botto - Škovránok
Letí škovrán vo výš, letí
mladému slnku v ústrety
stredom kola dvoch sokolov
s tichým spevom, s dobrou vôľou.
Oj, ty malučký zeme syn!
Čo tiahne ťa do vysočín?
Ani krídel víchrolomných,
ani hlasov hromozonných —
čo chceš v tých svetoch sokolov
s tichým spevom, s dobrou vôľou?
Letím ja, letím v oblohu,
nesiem obeť Pánu Bohu!
Slniečko jarné víťazí,
matičke spadli reťazy;
ja na jej prsiach v úkryte
očul prvšie srdca bitie,
očul prvšie city nemé
vzkriesenej matky svej, zeme:
i letím, letím v oblohu,
nesiem obeť Pánu Bohu!
Škovránku môj, kams’ podel sa?
Čis’ rozplynul sa v nebesá,
či zhltlo ťa vrahov dvoje?
Nevidí ťa slzou zašlé oko moje!
Len pieseň tá tvoja rannia
rozlieha sa bez prestania
i po nebi i po zemi:
oj, pevče môj, srdce moje — kdeže ste mi?

Zdroj: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/700/Botto_Skovranok/1

2

Priateľstvo
Začalo sa celkom nevinne. Najskôr do našej rodiny pribudlo akvárium
s rybičkami. Potom to bola andulka, neskôr škrečok. Jedny Vianoce sme
privítali pod stromčekom v košíku kňučiacu malú, svetlohnedú guľku. Malé
šteniatko, dali sme mu meno Arco. Čas plynul, z Arca sa stal dospelý pes. Moje
dievčatá mali záchranárske a ochranárske cítenie. Jedného dňa, keď pršalo
a fúkal silný vietor, priniesli k nám zasa kocúra z ulice - najdúcha. Zubami
nechtami som sa bránila ho prijať do rodiny. Argumentovala som tým, že pes
a kocúr v jednej domácnosti nemôžu spolu fungovať. Dievčatá mi sľúbili, že
budú dávať na pozor, aby boli od seba oddelení. Presvedčili ma. Pokúsili sme sa
o zbližovanie oboch zvierat v našej prítomnosti. Malo to tri fázy. Prvé stretnutie
dopadlo tak, že Arco sa rozbehol oproti kocúrovi sa kocúr Murko utiekol za
nábytok. Vyliezol až v noci, keď ho donútil hlad a smäd. Toto sa opakovalo
každý deň. Jedného dňa, keď sa Arco opäť rozbehol ku kocúrovi, Murko na naše
prekvapenie ostal stáť. Naježil sa začal prskať, to bola druhá fáza.
A tá tretia? Raz som prišla z práce skôr domov ako dievčatá zo školy.
Otvorila som byt a prvé čo mi padlo do oka boli otvorené dvere na detskej izbe,
kde býval Murko. Začala som chodiť po byte so zlou predtuchou. Už som
videla Murka roztrhaného na kusy. Ale to, čo som uvidela znie až neuveriteľne.
Arco ležal v pelechu a na ňom nonšalantne prevalený Murko. Spokojne
odfukovali. Ani sa
nezobudili na to,
že som prišla
domov. Od toho
dňa sme už dvere
nezatvárali. Ešte
pár dní som sa pre
istotu ponáhľala
domov
z práce.
Ale situácia sa
v byte celá zmenila. Pánom bytu sa stal kocúr. Začal používať všetky Arcove
veci. Najlepšie sa cítil v jeho pelechu. A to nebolo všetko. Večer keď sme boli
všetci doma a Arco išiel ku svojej miske s jedlom, začuli sme turbo beh kocúra
Murka. Kým Arco prišiel pomaly k jedlu, kocúr ho predbehol. Sadol si odvážne
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pred jeho misku a začal sa napchávať jeho granulami. Toto sa opakovalo už
každý deň.
Murko nám vážne ochorel, zlyhali mu obličky a navždy odišiel. A čo robil
Arco? Tri dni ležal pri svojej miske a vôbec sa jej nedotkol. Čakal na Murka. Na
štvrtý deň opäť podišiel k svojej miske, pozeral sa, z ktorej strany pribehne
Murko. Keď stále nechodil, začal už konečne jesť. Odvtedy to robil každý deň,
až kým aj Arco neodišiel do psieho nebíčka. No povedzte, nebolo toto
priateľstvo?

Autor: Mgr. Darina Blašková
Zdroj:
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.purelypetsinsurance.co.uk%2Fmedia%2F1138%2Fdogand-kitten-meeting.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.purelypetsinsurance.co.uk%2Fblogs%2Fthe-differences-andsimilarities-between-cats-and-dogs%2F&tbnid=C5Ytpfn_uRdIM&vet=12ahUKEwi92JuqidrvAhUEweAKHUS2CVcQMygDegUIARCjAQ..i&docid=MzXuN16QQiHAsM&w=40
40&h=2693&q=dog%20and%20cat&ved=2ahUKEwi92JuqidrvAhUEweAKHUS2CVcQMygDegUIARCjAQ

Moje skúsenosti so sponzorstvom
V časopise Klinická urológia v článku o syndróme vyhorenia
autor článku píše, že v literatúre sa nestretol s tým, že príčinou
vyhorenia môže byť nedostatočné alebo zastaralé prístrojové
vybavenie. Prekvapilo ho to, lebo to bolo pre neho stresujúce.
Súhlasím s ním, lebo aj ja som mal veľké, často stresujúce problémy
so zaobstarávaním nových prístrojov. Píšem to preto, aby som
poukázal na to, že také isté problémy mali aj iní.
Sponzorstvo existuje odjakživa. Prežilo mnohé politické
systémy. Podľa môjho názoru odkázanosť nášho zdravotníctva na
silné finančné skupiny tak skoro neskončí.
Za socializmu bol problém z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva
získať nejaký nový prístroj. Získali ho len dobré stranícke kádre.
Rovnakým problémom bolo aj získať sponzorský dar od veľkých
podnikov akými boli Slovnaft, Dimitrovka a pod.. Mne sa osvedčila
jediná možnosť ako sa dostať k novému prístroju a to tak, že som
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odoperoval manželku alebo blízku príbuznú niektorého z mocipánov
týchto podnikov. Tak som sa dostal k prístrojom, ktoré boli vyrobené
nielen v socialistickom tábore, ale dokonca aj na západe.
Často sa zamieňajú pojmy ako sponzoring a dar. Sponzoring
definujeme ako peňažitú alebo inú formu podpory poskytnutú za
dohodnutú protislužbu. Ak sa nevyžaduje protislužba je to dar.
Získať nový prístroj či už od Ministerstva alebo formou sponzoringu
veľmi závisel aj od postavenia žiadateľa. Bol rozdiel či som bol
sekundárnym lekárom, asistentom alebo prednostom oddelenia. Preto
som tento príspevok rozdelil na obdobie keď som bol asistentom na
Doškolováku a na obdobie keď som bol prednostom gynekologicko pôrodníckeho oddelenia v Ružinove.
Na miesto asistenta gynekologicko - pôrodníckej klinky Inštitútu
pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov som nastúpil v tom
istom roku ako nás oslobodzovali Rusi (doteraz neviem od čoho). Bol
to dôležitý post. Participoval som na postgraduálnej výchove
gynekológov na Slovensku, skúšal som na celom Slovensku atestačné
operácie na druhý stupeň atestácie, viedol som špeciálne kurzy najmä
z gynekologickej urológie atď.. Len som nemohol objednať prístroje
sám od seba. Pochopiteľne všetko musel najskôr schváliť prednosta
kliniky. Cesta takej objednávky nebola jednoduchá. Schválil ju najprv
prednosta kliniky, potom riaditeľstvo, generálne riaditeľstvo ústavu
národného zdravia a konečne Ministerstvo zdravotníctva. Na každej
úrovni bolo treba mať dobré konexie. Chýbala aj spätná väzba. Nikdy
som nevedel či požadovaný prístroj dostanem. Neraz prišiel prístroj až
po rokoch. Často už nebol aktuálny. Nikto nekontroloval ako sa
prístroj využíva. Nehovorím ani o tom ako sa s prístrojmi
zaobchádzalo. Ukážem to na týchto dvoch prípadoch.
Prvý takýto aparát mal honosný názov Galileo. Bol to prístroj na
meranie činnosti srdca plodu a činnosti maternice. Mal veľa
nedostatkov a v praxi sa len málo využíval. V Českosovensku ho mali
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len tri pracoviská. Jedno bolo v Prahe a dve v Bratislave. Bol náročný
na prevádzku. Fungoval len vo Faradayovej klietke. Veľa sme ho
nevyužili. Pamätám sa, že som na Galileovi diagnostikoval trojčatá.
Bol to ale predchodca dnešných monitorovacích prístrojov
tzv. kardiografov. Dodnes neviem ako a načo tento prístroj bol
objednaný. Možno ho objednali preto, že taký aparát mali na inej
klinike. Vraj pôvodne ho chystali pre mňa. Ale ja som sa z toho vyzul.
Mal som už iné zameranie.
Na druhom aparáte chcem demonštrovať ako sa až neľudsky
zachádzalo s novými prístrojmi. Objednal som si prístroj, s ktorým sa
dal robiť seriózny výskum. Napríklad dal sa na ňom sledovať vplyv
rôznych liekov na sťahovanie svaloviny maternice, Preto som si ho
objednal. Bol to výrobok bývalej NDR. Pôvodne na ňom som chcel
robiť výskum v rámci kandidátskej dizertačne práce. Pretože som ani
po troch rokoch nedostal tento prístroj, rozhodol som sa pre iné
vedecké zameranie. Urobil som dobre.
Časom prístroj prišiel a ja som sa úplne náhodou dozvedel, že je na
klinike. Začal som ho hľadať. Na klinike som ho nenašiel. I šiel som
ho hľadať na pracovisko, kde sa sústreďovali
vrátené veci. Pýtal som sa vedúceho, či taký
prístroj nemá na sklade.
Najprv povedal, že nemá a po chvíli povedal:
„Počkajte! Nebol to taký ťažký prístroj? Asi
pred týždňom sme ho dali do zberu. Mišovi
skoro rozmliaždil nohu.“
Nedalo mi to a bol som zvedavý prečo vyradili
kvalitný nový a ešte nepoužitý prístroj. Chcel
som vedieť ako k tomu došlo.
Nakoniec som zistil, že jeden z mojich kolegov
vyradil prístroj preto, že tam potreboval uložiť svoje kaktusy. Ale čo
bolo ešte horšie nielenže vyradil môj nový aparát, ale tie kaktusy
uložil do nového nepoužitého drégra. Slovom dréger sme označovali
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novorodenecké inkubátory, ktoré vytvárali ideálne podmienky pre
život predčasne narodených detí. Asi sme ako jediní na Slovensku
vlastnili taký inkubátor.
Dnes sú také inkubátory tak zdokonalené, že umožňujú prežiť aj
predčasne narodeným deťom s váhou menšou ako1 kg. Namiesto
toho, aby náš dréger pomáhal prežiť predčasne narodeným
novorodencom, vytváral ideálne podmienky pre rast kaktusov. Ešte
aj dnes je mi zle. keď si spomeniem na toľkú nezodpovednosť
a bezohľadnosť.
Samozrejme, že počas mojej asistentúry sme postupne dostávali
aj iné prístroje. Mnohí moji kolegovia, ktorí na nich pracovali sa stali
uznávanými pracovníkmi. Obdobie, keď som bol prednostom
gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia v Ružinove bolo pre
získanie nových prístrojov priaznivejšie.
Bol som prednostom známeho a uznávaného pracoviska. Bol som
docentom, doktorom vied a mal som veľmi šikovných a schopných
sekundárov. Pri mne sa zdokonalili v operáciách a vedomostiach.
Každý mal špecifické zameranie a bol nútený sa postarať
aj o primerané prístrojové vybavenie. Podpísal som každú žiadosť
o nový prístroj, pretože som vedel, že bude aj využitý.
Osobne som vybavil ultrazvuk, laserový koagulátor a iné prístroje.
Prístroje zháňali aj moji sekundári. Mal som jedného sekundára, ktorý
nemal problém zohnať čokoľvek. Poznal všetkých vplyvných ľudí
počnúc Kovošrotom a končiac Ministerstvom zdravotníctva.
V mojej práci prednostu veľmi pomohlo, že som mal dosť schopných
ľudí. Minimálne 5-6 spolupracovníkom by som bol s plnou
zodpovednosťou podpísal žiadosť o primariát. Boli schopní, ale
niekedy bol problém ich udržať na uzde, najmä ak chceli intrigovať.
Na jeden podarúnok som doteraz nezabudol. Nebol to
sponzorský, materiálny alebo finančný dar. Bol to osobný dar, ktorý
som opatroval až do príchodu do ARCHY. Stalo sa to takto.
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Operoval som staršiu pani pre pokles rodidiel. Operácia sa podarila
a aj pooperačný priebeh bol bez komplikácií. V nemocnici ležala
osem dní. Na dnešné pomery to bolo dosť dlho, ale vtedy nebolo
potrebné vyháňať pacientku čím skôr domov. Asi na tretí deň od
operácie prišiel za mnou jej manžel. Myslel som si, že sa bude
zaujímať o zdravotný stav jeho manželky. Ale kdeže. Manželku ani
nespomenul. Hovoril, že ho zaujalo moje priezvisko a že začal skúmať
môj rodokmeň. Toto sa opakovalo každý deň až do prepustenia
manželky. V deň prepustenia manželky mi doniesol hromadu výpisov
z literatúry. Dopracoval sa až do 17. storočia a zistil, že som pôvodom
Poliak. Tak sme sa rozlúčili. Asi mal pravdu.
Naša dedina sa nachádza v bývalej baníckej oblasti. Rieka Hnilec ju
rozdeľuje na severnú a južnú časť. V severnej časti je kostol a krčma
a v južnej škola, železničná stanica, sála na tancovačky a miestny
úrad. Každá časť má aj svoj cintorín. Obyvateľov severnej časti volali
Poliaci a južnej Hugáni. Traduje sa, že bolo zle, ak mal niekto frajerku
z inej časti dediny. Ja ako Poliak som prežil detstvo v Hugánskej časti.
O manželovi operovanej pacientky som mal najprv dojem, že je
to zarytý jazykovedec, ktorý nepozná nič iné len vedu, ale
niekoľkokrát som ich videl sedieť na chodbe vedľa seba. Mali sa
k sebe. Z ich správania som usúdil, že nie je len exaktný vedec, ale aj
milujúci manžel.
Čo dodať na záver. Bol som si vedomý, že prístrojové vybavenie
prispieva k dobrej povesti oddelenia. Preto som využi všetky možnosti
či už oficiálne alebo sponzorské na vybavenie môjho pracoviska
novými prístrojmi. Aj keď to nebol vždy ľahké myslím si že to sa mi
podarilo.
Autor: doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc.
Literatúra: Valanský, L., Predslov. clin. urol 1,16, 2O2O
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Zdroj:
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst4.depositphotos.com%2F11498520%2F26580%2Fv%2F1600
%2Fdepositphotos_265803118-stock-illustration-cactus-icon-vector-logosymbol.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fdepositphotos.com%2F265803118%2Fstock-illustration-cactus-icon-vector-logosymbol.html&tbnid=xyhyeortL9ERbM&vet=12ahUKEwjCz_DtqNrvAhUP8IUKHbg0A_YQMygCegUIARCtAQ..i&docid=Aa
HEfW3spMYN9M&w=1600&h=900&q=kaktus%20symbol&ved=2ahUKEwjCz_DtqNrvAhUP8IUKHbg0A_YQMygCegUIA
RCtAQ#imgrc=xyhyeortL9ERbM&imgdii=33gSK5gm5oSy8M

Jarná báseň
Keď sa ráno zobudím na východ slnka,
rieka pod oblokom tak krásne žblnká.
Je krásne do rána sa zobudiť,
púčiky jarných stromov prebudiť.
Pozriem sa von,
do tej krásnej prírody,
keď sladkých jahôd boli veľké úrody.
keď po tráve chodím bosá,
cítim, že napadla svieža rosa.
Púčiky stromov tak krásne voňajú,
že sa až mraky pred nimi klaňajú.
Keď si ľahnem na trávu,
Prebudí ma zo spánku,
šum prijemného vánku.
A na tráve znova zaspím,
pri vôni lupienkov ľalie celý jarný deň prespím.

Zdroj - báseň: https://www.zones.sk/studentske-prace/basne/10852-jarna-basen/
Zdroj:https://www.google.com/search?q=tree+spring&rlz=1C1CHBF_skSK856SK856&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve
d=2ahUKEwjKgYuDqtrvAhXS26QKHZfPACYQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=880#imgrc=ukPdWjpxzCuQQM
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Duchovné okienko
Pane Bože, v tomto roku Ťa prosíme, nech sa od Teba nevzďaľujeme, ale
denne žijeme v Tvojej blízkosti.
Chráň nás pred duchovnou malátnosťou a nedovoľ nám zlenivieť v zápase
proti zlu. Zlom v nás sebectvo, strach, pohodlnosť a uč nás modlitbami,
vľúdnym pohľadom a slovom, otvorenou rukou, srdcom, príbytkami i zvesťou
evanjelia slúžiť ľuďom, ktorých nám pošleš do cesty.
Daruj nám novú lásku k viere, ale aj ku kresťanom z iných cirkví a ku
všetkým ľuďom, aby sme boli schopní oceniť ich hodnoty a hľadať to, čo
buduje.
Nauč nás prijímať s vďakou a bez reptania to, čo nám prinesú ďalšie dni: veci
pekné a dobré, ale i smutné a ťažké. Urob nás ľuďmi nádeje.
Použi si životy nás: zdravých i chorých, vedúcich i podriadených, dospelých i
detí k svojej sláve a dopraj nám všetko čo vykonáme, robiť len z čistých
motívov.
Nepredkladáme Ti to ako zoznam Tvojich povinností, ale ako našu dôvery
plnú prosbu k Tebe, náš láskavý nebeský Otče.
Nech sa pri nás deje Tvoja vôľa, i keby nás to bolelo. Vďaka Ti za to.

Zdroj: z knihy Keď chýbajú slová

Zdroj:https://churchofscotland.org.uk/news-and-events/news/2019/articles/a-prayer-for-the-new-post-of-chief-officer

10

Náš pes ako nepísaný šampión v škaredosti
Otec bol vášnivý poľovník. Okrem neho v dedine boli ešte dvaja
poľovníci. Boli to bratia známi tým, že sa na každej spoločnej poľovačke stále
hádali. Otec mal vždy psa. Boli to psy bastardi rôzneho stupňa. Získaval ich
v dedine od majiteľov sučky vždy zadarmo. Nikdy to neboli čistokrvné psy.
V tejto súvislosti si spomínam na obdobie, keď vlastniť čistokrvného psa bolo
už znakom vyššieho postavenia v spoločnosti.
Mali sme 2 deti. Manželka rozhodla, že si kúpime psa. Argumentovala tým, že
pri výchove detí je pes dôležitý. Nemohol som nesúhlasiť. Musím pripomenúť,
že manželka bola v našom manželstve riadiaci aj
len výkonný orgán. Navyše musel to byť pes
z chovnej stanice. Vybrala aj rasu.
Vtedy bolo málo psích chovných staníc. Našli sme
vyhovujúcu stanicu až v Kroměříži. Išli sme
embeečkou, ktorú som kúpil na poukaz za
neuveriteľných 27 000 korún. Vyplatili sme veľké
peniaze a dostali rodokmeň aj s menom. Bol to
čistokrvný pes s honosným názvom psej sorty.
Tento druh psa sa volal west highland terrier. Bol
navonok zdravý, len neskôr sme zistili, že nemá
zostúpené jedno vajíčko. Bolo to také malé klbko.
Po ceste domov len občas zaskučal. Vtedy som povedal: „Ešte nám tu skape. Za
tie peniaze som u nás doma mohol kúpiť kravu.“
Bol to vydarený a milý pes, ale vráťme sa do mojich detských čias. Otec týchto
bastardov vždy vychoval ako výborných poľovníckych psov. V dedine bolo veľa
psov, ale ani jeden nemal rodokmeň. Len horár mal čistokrvného psa a to
slovenského kopova. Bol to veľmi pekný pes. Vyrastal som s otcovými psami.
Na väčšinu z nich som zabudol, ale na tohto, o ktorom píšem spomínam dodnes.
Bol to pes nepredstaviteľne škaredý, ale aj mimoriadne inteligentný. Okrem
škaredosti vynikal aj mimoriadnymi schopnosťami, ktoré nevidno ani u psov
s rodokmeňom. Otec ho brával na poľovačky a treba mu uznať, že bol veľmi
učenlivý. Dali sme mu meno Brok.
Ťažko popísať jeho vzhľad. Bol zmesou rôznych rás. Našli sa ňom znaky
jazvečíka, teriéra, fúzača i labradora. Neviem ako vznikol pri oplodnení. V
humánnej medicíne je to tak, že z miliónov spermií len jedna oplodní ženské
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vajíčko. Ostatné zahynú. Neviem ako je to u zvierat. Pochybujem, že na jeho
splodení participoval len jeden pes. Svoj podiel musela mať celá svorka .Pri
opise jeho vzhľadu som len ťažko našiel adekvátny, ale najmä výstižný výraz.
Rozhodoval som sa medzi škaredosťou, ohavou, špatou. Rozhodol som sa pre
škaredosť. Ani tento termín nevystihuje jeho vzhľad. Naozaj bol tak škaredý, že
na jeho výstižné označenie neexistuje žiadny výraz.
Popis: pysk vyzeral asi ako dosť veľký ňufák. Okolo ňufáku mal veľké fúzy
a veľmi zarastenú bradu. Oči boli hlboko uložené a zarastené silným obočím.
Spredu oči nebolo ani vidieť. Uši boli relatívne malé. Bol vysoký a urastený ako
labrador. Nohy mal štíhle a napodiv neboli zarastené. Chvost mal dlhý a výdatne
zarastený. Celkove vyzeral ako monštrum. Celá dedina ho obdivovala, pretože
široko ďaleko sa nič podobné nevyskytovalo, ale niektorí ľudia ho nenávideli.
Dôvod uvediem neskôr. Nedá sa mu uprieť, že bol inteligentný a na rozdiel od
psov s rodokmeňom vynikal mimoriadnymi schopnosťami.
Predovšetkým bol ochrancom majetku, dobytka a všetkých rodinných
príslušníkov. Robil to dobre. Asi si myslel, že všetko patrí jemu a teda musí to
strážiť. Bez ohľadu na to čo si myslel, všetci sme ho mali radi a mali sme z neho
osoh.
Keď som sa hral s deťmi a začali sme sa klbčiť, ani nezabrechal, ani nezaútočil.
Stačilo keď vyceril zuby a deti mu okamžite dali pokoj. Prekvapujúco sa
zachoval aj v nasledujúcej situácii. Raz po spoločnej poľovačke sa otec aj s
poľovníkmi pozabudol v krčme a prišiel domov trochu podgurážený. V nálade
objal mamu a výstražne nad hlavu zdvihol ruku. Pes to pochopil ako útok na
mamu. Vyskočil spod kuchynského stola
a zahryzol sa otcovi do nohy. Sadol si vedľa
mamy a na otca hrozivo ceril zuby. Otec rýchlo
vytriezvel. Neudrel psa, ale hľadal príčinu, prečo
sa pes takto zachoval. Prišiel na to že, pes chránil
mamu pred možným útokom, pretože ho stále
kŕmila len mama. Dohodli sa, že v nastávajúcich
dňoch ho bude kŕmiť len otec. Otec robil vtedy
v lese ako drevorubač. Vstával skoro ráno a neskoro večer prichádzal domov,
ale stihol ho nakŕmiť. Po určitom čase zopakovali túto scénu. Keď otec dvihol
ruku nad hlavu pes ako strela vybehol spod kuchynského stola, ale otca už
neuhryzol. Len si ľahol vedľa mamy a hrozivo vrčal a ceril zuby. Otec bol
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spokojný, lebo si myslel, že jeho teória bola správna. Ale ja si myslím, že počas
experimentu mu mama každý deň dala niečo pod zub. Napriek tomu aký bol
špatný jeho prosebnému pohľadu sa nedalo nevyhovieť.
Len máločo nenávidel. Zo psov z dediny nenávidel len niektorých. V styku
s ostatným vždy hral prvé husle, ale brechal vždy keď okolo domu prechádzal
kominár alebo farár. Brechotom a útokom na kolesá vyprevadil každé auto.
Vtedy sme sa báli, že ho auto raz zabije. V tom čase ak za týždeň prešli dedinou
dve autá aj to bolo veľa.
Náš pes mal veľmi nepríjemnú schopnosť. Predpovedal respektíve zavýjaním
oznamoval smrť najmä mladých ľudí dokonca aj tých, ktorí bývali veľmi ďaleko
od dediny. Dokonca nechcel pustiť z domu ani môjho staršieho brata. Ťahal ho
za nohavice len aby zostal doma. Neúspešne. Večer už bo mŕtvy. Zabil ho vlak.
Dodnes si neviem vysvetliť jeho schopnosť predpovedať smrť. Ľudia ho
obviňovali, že on je príčinou smrti ich blízkych. Nenávideli ho a otca žiadali,
aby ho zastrelil. Samozrejme otec s tým nesúhlasil.
Môj Brok bol aj dobrým pomocníkom v domácnosti. Maštaľ sme mali v nižšej
časti domu dosť ďaleko od kuchyne. Bolo to od obytnej časti dole kopcom.
Odtiaľ nosil v papuli každý deň vajcia. Nikdy vajce nerozbil. Tak to trvalo
niekoľko mesiacov. Až raz prestal vajcia nosiť. Mama si myslela, že sliepky
prestali nosiť. Neskôr zistila, že hniezda sú plné vajec. Pozorovala ho a zistila,
že opakovane na tom istom mieste pustil vajce na zem a keď sa rozbilo dočista
ho vylízal. Odvtedy si mama po vajcia chodila sama. Ale prečo mu vypadlo
vajce z huby prvý raz? Predpokladám, že na tom mieste prvý raz zbadal psa,
ktorého nenávidel. Zabrechal na neho, vajce padlo na zem a rozbilo sa. Vylízal
ho a zistil, že vajce je celkom dobrá poživeň. Prečo ho potom rozbíjal stále na
tom istom mieste? Asi si myslel, že inde sa nerozbije. Človek aby sa vyznal
v psej hlave.
Neoceniteľné služby robil otcovi na poľovačkách. Dobre si spolu rozumeli.
Neraz dohľadal relatívne stratenú zver. Bol som svedkom aj toho, že otec
netrafil zver, ktorú Brok nahnal otcovi na dostrel. Vtedy prestal naháňať zver,
pribehol k otcovi, sadol si pred neho a svojím spôsobom mu vyčítal jeho
neschopnosť.
Náš pes nevedomky zasahoval aj do manželských sporov. Ak manžel chcel
hlboko uraziť a pokoriť manželku, stačilo keď povedal, že vyzerá ako Filických
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pes. A bol oheň na streche. Tá urážka ale nikdy nebola príčinou rozvodu. Celá
naša dedina bola katolícka. Kto by sa rozviedol spáchal by smrteľný hriech. Ale
keď muž naháňal ženu po poliach a roliach s nožom alebo sekerou v ruke nikto
sa nad tým nepozastavil. Bolo to normálne
Raz náš pes ušiel do lesa. Vtedy to nebolo zakázané. Pytliaci ho postrelili
brokom do hrudníka. Dva týždne sme sa o neho starali a čakali, že každú chvíľu
skončí. Keď som mu menil obklad alebo dal mu piť na jeho očiach som videl, že
mi ďakuje. Na ten pohľad vďaky nikdy nezabudnem. Nakoniec sa z toho dostal.
Po zranení bol to už iný pes. Bol predovšetkým bojazlivý. Chodil síce s otcom
na poľovačky, ale keď počul výstrel rýchlo pribehol k otcovi a schoval sa za
jeho nohy.

To bola moja spomienka na môjho psa, ktorý bol mimoriadne škaredý
až ohavný, ale bol môj ochranca a priateľ. Na priateľov aj keď len zvieracích sa
ťažko zabúda.

Autor: doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc.
Zdroj obrázka: https://www.google.com/search?q=dogs&tbm=isch&ved=2ahUKEwjuit-1q9rvAhWDw4UKHRCoCakQ2cCegQIABAA&oq=dogs&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzICCAAyBAgAEEMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAy
AggAOgUIABCxA1D8Qli3T2DVUWgAcAB4A4ABjwWIAfgOkgELMy4xLjAuMS4xLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8A
BAQ&sclient=img&ei=HVFkYK6IHIOHlwSQ0KbICg&bih=880&biw=1920&rlz=1C1CHBF_skSK856SK856#imgrc=sIKb
K3Bm7zG1_M
Zdroj: https://pixabay.com/sk/photos/pes-west-highland-teri%C3%A9r-westie-2400814/
Zdroj:https://www.google.com/search?q=slovensk%C3%BD+kopov&rlz=1C1CHBF_skSK856SK856&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ved=2ahUKEwjPisLkrNrvAhUPCuwKHTs_DQgQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=880#imgrc=GSP3eM
cKxxbvRM&imgdii=YWDLTfkWPxhtIM
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21. marec je nielen prvým jarným dňom, ale aj
Medzinárodným dňom bábkarstva
Bábkarstvo je forma divadelného umenia, v ktorej je sprostredkovateľom deja
namiesto živej osoby herca, neživá bábka. Z umeleckých smerov spolupracuje s
výtvarným umením, literatúrou a s ľudovým umením.
História bábkarstva siaha až do doby najstarších a najväčších kultúr
ako India, Indonézia, Egypt, Čína. Prvotným tvarom bábky bola socha.
Najprv bábkarstvo súviselo s náboženstvom a vierou, bábkarské hry sa týkali
príbehov o bohoch. Primitívne národy používali bábkarstvo pri liturgických
obradoch. Obyčajne spracovávali tématiku boja medzi dobrom a zlom.
Pôvodné bábkarstvo malo prevažne kočovný charakter. Dnes už okrem
tradičných foriem existujú aj "kamenné" divadlá so stálym publikom.
Na území dnešného Slovenska sa začalo rozvíjať bábkarstvo v 17. storočí na
vidieku. Prvé boli zjednodušené hry Faust a Don Juan a nešlo o rozprávky.
V tomto období vznikol významný bábkarský hrdina Gašparko, ktorý bol
postavou znázorňujúcou snahu o oslobodenie národa spod rakúskej moci.
Bábkarstvo má úzky vzťah k remeslám. Bábky a scény vyžadujú rozsiahle
znalosti remesiel, ako napríklad krajčírske, obuvnícke, kožušnícke, stolárske a
ďalšie.
Bábkarstvo ako vizuálne umenie dnes určené najmä deťom rozvíja mentálny
vývin, vývin hodnotových systémov, slovnú zásobu, správne
používanie výslovnosti, schopnosť vyjadriť sa, motiváciu...
Bábkarstvo dosahuje vytýčené ciele tým, že vyvoláva silný emocionálny
zážitok, a takto sa poznatky dlhodobo uložia v pamäti dieťaťa.
Terapia prostredníctvom bábok má dôležité postavenie v liečebnej pedagogike,
v sociálnej pedagogike a v psychológii. Využíva sa pri riešení rôznych
problémov ako poruchy spánku, pomočovanie, brblavosť, školské problémy
alebo rozvod rodičov.
Bábkové divadlo predstavuje špecifický druh zábavy, ktorý rozvíja tvorivosť a
fantáziu človeka. Predstavenia bábkového divadla sú síce adresované najmä
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deťom, ale potešia aj starších divákov. Zaujímavé je, že bábky vedia vytvoriť
nezvyčajný rozsah dojmov a zároveň zvládnuť oveľa náročnejšie efekty ako
živí herci.
Druhy bábok
Bábky sú schopné vytvoriť divadlo v malom i vo veľkom.
Vyrábajú sa prevažne z tkaných látok, dreva alebo papiera.
Existujú tri základné druhy bábok:
maňuška - bábka, ktorá je animovaná zdola. Bábkar je často
nepriznaný, teda skrytý za bariérou, ktorú nazývame paravan.
Tento typ bábky ma zospodu otvor, do ktorého sa dá navliecť
ruka herca. On pomocou troch prstov (dva na ručičky bábky a
jeden na hlavičku) dokáže prezentovať chôdzu, charakter a aj iné
vlastnosti postavy.

marioneta - bábka vodená zhora. Obyčajne býva upevnená na
drôtoch alebo nitiach, ktoré sú priviazané na tyčke v tvare
písmena X. Bábkar drží tyčky jednou rukou a vodí bábku po
malom javisku. Druhá ruka ťahá za nitky, ktoré bývajú
priviazané k rukám, kolenám, členkom alebo chrbtu. V
Česku a Slovensku bola najviac rozšírená marioneta.

javajka - spodom vodená divadelná bábka
(vajang). Zozadu sa pripevní na tyčku,
ktorá slúži ako držadlo pre bábkara. Ten
sedí za plátnom a dvoma ďalšími tenkými
tyčkami hýbe rukami bábok. Diváci sedia
pred plátnom. Na podobnom princípe
fungujú aj tieňové bábky, ktoré vrhajú tieň
na plátno.
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V posledných desaťročiach sa stali oveľa zložitejšími. Animatorika (počítačová
elektronika na diaľkové ovládanie) sa používa na animáciu, čiže oživenie bábky
(často využívané vo filmoch). Bábky sú schopné aj nepatrného pohybu,
napríklad zmeny výrazu tváre. Výsledkom je komická scéna.
Bábkové divadlá na Slovensku:
Bábkové divadlo Babadlo Prešov, Bábkové divadlo Košice, Bábkové divadlo na
rázcestí, Banská Bystrica, Bábkové divadlo Žilina, Bratislavské bábkové divadlo
Divadlo v kufri Košice, Staré divadlo Nitra.
Okrem nich existuje množstvo súkromných bábkových divadiel, ktorých scéna,
bábky a rekvizity sa zmestia do kufra a ktoré chodia priamo za divákom do škôl
či nemocníc. Umelec sa vždy snaží pripravovať spontánne. Predstavenia preto
často vychádzajú z priameho kontaktu s divákom.
Slovenské a české bábkarstvo zapísali aj do Reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Rozhodli o tom na
zasadnutí Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva
v etiópskom Addis Abebe v roku 2016. Hodnotiaci orgán UNESCO ocenil
„výnimočnú hodnotu prvku bábkarstva na Slovensku a v Česku pre kultúrne
dedičstvo ľudstva“. Tradícia bábkarstva je podľa neho v týchto krajinách stále
silná, a to „vďaka predávaniu spomenutých praktík, zručností, skúseností, ale i
samotných bábok či dekorácií z generácie na generáciu“.
Zdroj - článok: https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1bkarstvo,
https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1bkov%C3%A9_divadlo
Zdroj: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.aitec.sk%2Fassetsd%2Fphoto%2FEshop.Productfull%2Fmanuska_12356.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aitec.sk%2Fprodukt%2Fmanuska-hups171&tbnid=almrX6TlluvyCM&vet=12ahUKEwiT6qzOj9rvAhUGNRoKHROaAvEQMygcegUIARDaAw..i&docid=0ZS8AIM
sVTC6iM&w=671&h=848&q=ma%C5%88u%C5%A1ka&ved=2ahUKEwiT6qzOj9rvAhUGNRoKHROaAvEQMygcegUIAR
DaAw
Zdroj: https://loutkymasek.cz/sk/babky-drevene-35-cm/188-loutka-kasparek-c1403.html?SubmitCurrency=yes&id_currency=1&gclid=EAIaIQobChMI_ZDQ4o_a7wIVwbTtCh2FVQTvEAQYByABEgI8H
PD_BwE
Zdroj: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fzilinskyturistickykraj.sk%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2019%2F03%2Flarge_b%25C3%25A1bky_marioneta.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fzilinskytu
ristickykraj.sk%2Fturisticke-ciele%2Fbabky-vpodkrovi%2F&tbnid=vi0ImTpwzBJB1M&vet=12ahUKEwibl_fzntrvAhWBgM4BHY3uDAQQMygBegUIARD9AQ..i&docid=
k61QIoU6BQdCsM&w=1080&h=720&q=javajka&ved=2ahUKEwibl_fzntrvAhWBgM4BHY3uDAQQMygBegUIARD9AQ
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Pomôžte motýľovi nájsť cestu ku kvetu.

Zdroj: https://www.nomiland.sk/kobercova-podlozka-bludisko/
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